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ANOTACE 

BETLACH, T. Aplikace SMA materiálů v mechatronice : bakalářská práce. Ostrava : 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotechniky, 2013, 46 s. 

Vedoucí práce: Mihola, M. 

 

Nikl-titanové slitiny s tvarovou pamětí jsou stále více využívány jako pohon 

nejrůznějších mechanizmů, zejména díky jejich velké síle, spolehlivosti a nízkým 

nákladům. Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními pojmy slitin s tvarovou 

pamětí (SMA), jejich praktickými aplikacemi a poukázat na možnosti využití těchto 

materiálů v technické praxi. Na závěr bude navržen model zpětného zrcátka řízeného 

SMA pohonem. 

 

ANOTATION 

BETLACH, T. Aplication of SMA Based Materials in Mechatronics : Bachelor Thesis. 

Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Robotics, 2013, 46 p. Thesis head: Mihola, M. 

 

Nickel-Titanium (Ni-Ti) Shape memory alloys (SMA) are increasingly utilized as  

mechanical actuator due to high power, reliability and low cost. The purpose of this work 

is provide fundamental information about shape memory alloy’s (SMA), as well as 

practical application and point out some possibilities about using these type of materials. 

At the end of this work there will be designed model of real side mirror driven by SMA 

actuator. 

 

Klíčová slova: Slitiny s tvarovou pamětí, pohon, zpětné zrcátko 

Keywords: Shape memory alloy, actuator, rear side mirror 

  



6 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří mi poskytli cenné informace a věnovali 

svůj čas.  

Především děkuji vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Milanu Miholovi, Ph.D., za 

odborné vedení, vstřícnost a ochotu. 

  



7 

 

Obsah 

Seznam použitého značení ........................................................................................................................... 9 

1. Úvod ................................................................................................................................................... 11 

2. Slitiny s tvarovou pamětí .................................................................................................................... 12 

2.1. Tvarová paměť ............................................................................................................................ 12 

2.2. Martenzitická transformace ....................................................................................................... 12 

2.3. Princip tvarové paměti ............................................................................................................... 13 

2.4. Superelasticita ............................................................................................................................ 15 

2.5. Pseudoplasticita ......................................................................................................................... 16 

2.6. Slitina Ni-Ti (Nitinol) ................................................................................................................... 16 

2.7. Mechanické a fyzikální vlastnosti slitiny Ni-Ti ............................................................................ 17 

3. Aplikace materiálů s tvarovou pamětí v mechatronice...................................................................... 18 

3.1. Formy SMA ................................................................................................................................. 18 

3.2. SMA Aktuátory ........................................................................................................................... 19 

3.3. Využití SMA materiálů v mechatronice ...................................................................................... 22 

3.4. Využití SMA materiálu v robotice ............................................................................................... 24 

4. Návrh možného způsobu využití SMA materiálu v mechatronice ..................................................... 27 

4.1. Zadání vzorového projektu ......................................................................................................... 27 

4.2. Požadavkový list ......................................................................................................................... 28 

4.3. Návrh variant .............................................................................................................................. 29 

4.3.1. Varianta A ............................................................................................................................... 29 

4.3.2. Varianta B ............................................................................................................................... 30 

4.3.3. Varianta C ............................................................................................................................... 30 

4.4. Hodnotová analýza ..................................................................................................................... 31 

4.5. Výběr konkrétního řešení ........................................................................................................... 33 

5. Návrh vzorového projektu .................................................................................................................. 34 

5.1. Vlastnosti modelu ....................................................................................................................... 34 

5.2. Výpočet momentů ...................................................................................................................... 35 

5.3. Výpočet potřebné síly působení SMA drátu............................................................................... 38 

5.4. Určení potřebného průřezu SMA drátu ..................................................................................... 39 

5.5. Výpočet potřebné délky SMA drátu ........................................................................................... 40 

5.6. Kontrola potřebného zdvihu z při natočení................................................................................ 41 

5.7. Vlastnosti použitého SMA drátu................................................................................................. 43 

5.8. Model mechanizmu .................................................................................................................... 43 

6. Závěr ................................................................................................................................................... 44 



8 

 

7. Použitá literatura ................................................................................................................................ 45 

8. Seznam příloh ..................................................................................................................................... 47 

 

  



9 

 

Seznam použitého značení 

a zrychlení [m.s
-2

] 

Af konec přeměny z martenzitu do austenitu 

As začátek přeměny z martenzitu do austenitu 

b poloměr působiště síly drátu [m] 

d průměr drátu [m] 

f součinitel čepového tření [-] 

F síla [N] 

Fc potřebná síla drátu [N] 

Fp potřebná síla pružiny [N] 

g tíhové zrychlení [m.s
-2

] 

k koeficient bezpečnosti [-] 

K kritérium 

l délka SMA drátu [m] 

m hmotnost pohyblivé části modelu [kg] 

Mc celkový moment [Nm] 

Mf konec přeměny z austenitu do martenzitu 

Mkk kroutící moment v klidu [Nm] 

Mkp kroutící moment v pohybu [Nm] 

Ms začátek přeměny z austenitu do martenzitu 

Mt moment čepového tření [Nm] 
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NiTi slitina niklu a titanu 

r poloměr kulového kloubu [m] 

S střed otáčení 

Sd obsah průřezu drátu [m
2
] 

SMA slitina s tvarovou pamětí (shape memory alloy) 

T těžiště 

t tětiva [m] 

v výška kruhového oblouku [m] 

x vzdálenost těžiště od středu otáčení [m] 

y délka drátu mezi úchyty [m] 

y´ délka drátu mezi úchyty po vychýlení [m] 

z zdvih [m] 

α úhel mezi krajními polohami [°] 

β úhel vychýlení drátu [°] 

σ normálové napětí [Mpa] 

σDOV   dovolené napětí [Mpa] 

σSKUT skutečné napětí [Mpa] 
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1. Úvod 

20. století přineslo lidstvu mnoho technických pokroků. Kdyby kolem roku 1910 

přišel někdo s tvrzením, že v budoucnu budou lidé běžně jezdit automobilem či létat, že 

většinu těžké práce budou za nás vykonávat stroje a že pomocí malé krabičky bude moci 

komunikovat s kýmkoliv na světě, asi by mu nikdo nevěřil. A co kdyby dnes někdo 

tvrdil, že když v budoucnu nabouráte, tak se karoserie sama vrátí do původního stavu, 

nebo že si koupíte třeba hodinky, které budou schopny změnit svůj tvar? Přesto že to zní 

neuvěřitelně, tak tyto možnosti a mnoho dalších lze dosáhnout pomocí tzv. chytrých 

materiálů, kam se řadí také slitiny s tvarovou pamětí (ang. Shape memory alloy - SMA).  

Použitím slitin s tvarovou pamětí jako nový druh pohonu, se designérům otevírají nové 

možnosti zejména díky úspoře místa a hmotnosti. 

Absence odborné literatury v českém jazyce zabývající se touto problematikou mě 

přimělo k vytvoření uceleného přehledu o principech jevů tvarové paměti, praktického 

využití v mechatronice a návrhu pohonu s využitím slitin s tvarovou pamětí. 

V úvodních kapitolách této práce budou vysvětleny základní pojmy a vlastnosti 

spojené s jevem tvarové paměti včetně praktických příkladů využití. 

V závěru práce budou navrženy tři modely elektricky ovládaného zpětného zrcátka 

osobního automobilu. Na základě zvolených požadavků bude pomocí hodnotové analýzy 

vybrán nejvhodnější model, který bude následně konstrukčně zpracován včetně návrhu a 

výpočtu konkrétního SMA pohonu. 

Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními pojmy slitin s tvarovou pamětí, 

jejich praktickými aplikacemi a poukázat na možnosti využití těchto materiálů 

v technické praxi.  
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2. Slitiny s tvarovou pamětí 

2.1.  Tvarová paměť 

Jev tvarové paměti byl poprvé pozorován v roce 1951na slitině Au-Cd (zlato-

kadmium).  Pro pozdější zkoumání a využití byl ovšem významnější objev tvarové 

paměti u slitiny Ni-Ti (Nikl-Titan), který byl uskutečněn W. J. Buehlerem v roce 1962. 

Tato slitina je více známá pod komerčním názvem Nitinol (Nickel Titanium Naval 

Ordnance Laboratories). Časem byl efekt tvarové paměti pozorován také u jiných slitin 

(Cu-Zn, Cu-Al-Ni, Ni-Al, Ni-Mn-Ga a další), ale vzhledem k menšímu efektu nenašly 

tyto slitiny širšího uplatnění. 

 

2.2.  Martenzitická transformace 

Jev tvarové paměti je založen na schopnosti materiálu měnit jeho krystalickou 

strukturu, přesněji přetransformovat jednu krystalickou strukturu na jinou. Tato schopnost 

se nazývá martenzitická přeměna (transformace) podle německého metalurga A. 

Martense (1850-1914), který jako první objevil tuto strukturu u oceli [3]. 

Martenzitická přeměna je bezdifuzní fázová přeměna v pevném stavu, kterou lze 

docílit u SMA změnou teploty nebo vnějším napětím. Za nižších teplot nebo působením 

vnějších sil látka zaujímá krystalickou strukturu zvanou martenzit. Na rozdíl od 

martenzitu v uhlíkových ocelích je martenzit ve slitinách s tvarovou pamětí měkký a 

tvárný.  Martenzit má krystalickou mřížku s nižší symetrií (obrázek 1) a může se 

vyskytovat v několika variantách vzhledem k různému natočení vůči původní krychli. 

 

 

Obrázek 1: Martenzit (slitina Ni-Ti) 
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Při vyšší teplotě má materiál vysoce symetrickou kubickou krystalovou mřížku a 

nazývá se austenit (obrázek 2). Přechod z austenitu do martenzitu si lze představit, jako 

když původní krychli deformujeme na kosý kvádr, přičemž nedojde k makroskopické 

změně tvaru. 

 

Obrázek 2: Austenit (slitina Ni-Ti) 

 

Vzhledem k takto vysoce symetrické struktuře se může austenit vyskytovat pouze 

v jediné variantě. Zatímco při působení tlaku nebo tahu se při přechodu z austenitu do 

martenzitu může vyskytnout až 24 variant martenzitu (obrázek 3). Tato vlastnost je 

způsobena rozdílnou symetrií martenzitu a při dodatečném působení napětí na slitinu se 

všechny vrstvy martenzitu zorientují jedním směrem [3]. 

 

Obrázek 3: Martenzitická transformace 

 

2.3.  Princip tvarové paměti 

Princip tvarové paměti se zakládá na změně vnějších podmínek, při které dochází ke 

změně struktury materiálu. Nejčastěji se změn docílí zahřáním (ochlazením) materiálu 

nebo tlakem čí tlakem. Díky silné hysterezi při změně tvaru mohou být vlastnosti 

stejného materiálu za stejné teploty rozdílné. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Transformace.png
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Zmíněné chování SMA materiálů související s teplotou která určuje, v jaké 

krystalografické struktuře se daný materiál právě nachází, se dá rozdělit do čtyř 

významných teplot přechodů (Mf, Ms, As, Af). Tyto čtyři hodnoty teplot nám definují 

začátek a konec transformace mezi martenzitem a austenitem (obrázek 4). Dle 

vzrůstajícího pořadí jsou dané teploty a jejich zkratky následující:  

 Mf – konec přeměny z austenitu do martenzitu 

 Ms – začátek přeměny z austenitu do martenzitu 

 As – začátek přeměny z martenzitu do austenitu 

 Af – konec přeměny z martenzitu do austenitu 

Důležitou hodnotou pro konstrukční účely je také teplotní hystereze materiálu, která 

je zapříčiněna fázovými přeměnami mezi austenitem a martenzitem. Šířka teplotní 

hystereze, závislá na typu a složení slitiny, je dána rozdílem hodnot As a Ms. 

 

Obrázek 4: Hysterezní křivka mezi austenitem a martenzitem 

 

SMA materiály mají dva základní efekty tvarové paměti (obrázek 5): 

 Jednocestná paměť - je klasický paměťový efekt, kdy materiál při 

ochlazování přechází do jedné z variant martenzitu a po opětovném zahřátí se 

přetransformuje zpět do výchozí polohy v austenitu. 

 

 Dvojcestná paměť - na rozdíl od jednocestné paměti přejde materiál pří 

ochlazování přednostně do jedné z variant martenzitu a tím také dojde ke 

změně tvaru. Po zahřátí se materiál vrátí do původního tvaru. 
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Obrázek 5: Jednocestná (1-way) a dvojcestná paměť (2-way): materiál 

v martenzitické struktuře (a), aplikace vratné deformace v případě 

jednocestné paměti, a nevratné deformace u dvojcestné paměti (b), 

ohřev materiálu (c), a opětovné ochlazení (d) 

 

 

2.4.  Superelasticita 

Při teplotě vyšší než Af, tedy v austenitickém stavu se materiál s tvarovou pamětí 

chová velmi elasticky. Z austenitu dochází vlivem působení napětí (ne vlivem změny 

teploty) k martenzitické transformaci do nejvhodněji orientované martenzitické fáze. 

Zatímco u běžných kovů je elastická deformace kolem 0,5% [2], u SMA materiálů může 

být vratná deformace více než 10% (obrázek 6), jež se po odtížení vrací zpět do 

původního stavu. Jelikož energie potřebná ke změně tvaru (deformaci) je větší než 

energie vydaná materiálem k navrácení do původního stavu, je deformační křivka silně 

nelineární a vždy doprovázená hysterezí. V technické praxi se tato vlastnost využívá také 

pro téměř konstantní hodnotu napětí, kterou působí na své okolí při rozdílných úrovních 

deformací. 

 

 

Obrázek 6: Superelasticita  
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2.5.  Pseudoplasticita 

Při teplotě nižší než Ms, tedy v martenzitickém stavu se materiál vlivem působení 

napětí přesune z původního martenzitu do jiné varianty martenzitu, který je pro něj za 

daných podmínek energeticky nejvýhodnější (obrázek 7). Přestože nedochází 

k samovolnému návratu do původního tvaru, nejedná se o nevratnou tvarovou změnu 

způsobenou pohybem skluzových dislokací. Po zahřátí materiálu nad teplotu Af se 

martenzit přetransformuje zpět do austenitické fáze, kdy dochází k samočinné změně 

tvaru do původní podoby. Tímto dochází k samotnému jevu tvarové paměti. Pokud je 

materiálu bráněno k přechodu do austenitické fáze a tím tedy k přechodu do původního 

tvaru, působí na své okolí značnou silou. Tato vlastnost rovněž nachází řadu uplatnění 

v technické praxi. 

 

Obrázek 7: Pseudoplasticita 

2.6.  Slitina Ni-Ti (Nitinol) 

V technické praxi je slitina niklu a titanu nejvíce využívaným materiálem s tvarovou 

pamětí. Díky vratné deformaci, která dosahuje až 8%, patří mezi jednu z nejelastičtějších, 

v porovnání s většinou slitin s tvarovou pamětí, které dosahují hodnot okolo 4%. Slitina 

Ni-Ti má vysokou únavovou životnost a není příliš křehká [6]. Jedinou nevýhodou je 

však její cena, která je zapříčiněna náročností technologie výroby. Nedodržení přesného 

složení slitiny zapříčiní výrazné změny hodnot transformačních teplot (Obrázek 8).  

Mechanické vlastnosti této slitiny lze dále upravit např. přidáním třetího prvku [1]. 

V případě mědi (Ni-Ti-Cu) lze docílit menší teplotní hystereze, popř. snížit mez únavy 

materiálu. Teplotní hystereze podstatně ovlivní čas potřebný pro přechod mezi fázemi 

materiálu (dobu cyklu).  
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Další z významných vlastností této slitiny je její biokompatibilita, tedy schopnost 

materiálu nevadit biologické tkáni. Proto je slitina Ni-Ti také velmi využívaná v oblasti 

medicíny.  

 

Obrázek 8: Vliv přebytku niklu na teplotu martenzitické přeměny 

 

2.7.  Mechanické a fyzikální vlastnosti slitiny Ni-Ti 

Základní mechanické a fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tabulka 1): 

Tabulka 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti slitiny Ni-Ti 

Hustota 6,45 g/cm
3
 

Pevnost v tahu 700 - 1000 MPa 

Max. elastická deformace 8% 

Teplotní hystereze -30K 

Teplota tavení 1300°C 

Rozsah transformačních teplot -173°C až 383°C 

Elektrická rezistivita 0,5-1,1 [10
-6

Ω∙m] 

Tepelná vodivost 10 – 18 [W∙m
-1

∙K
-1

] 

Max. teplota ohřevu 400°C 
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3. Aplikace materiálů s tvarovou pamětí v mechatronice 

3.1.  Formy SMA 

Slitiny s tvarovou pamětí jsou dnes běžně dostupné v nejrůznějších formách od drátů, 

tyčí, trubek, fólií až po plechy (Obrázek 9). Některé společnosti také nabízejí změnu 

určitých vlastností SMA materiálů tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům zákazníka. 

Nejčastěji se jedná o změnu transformačních teplot či zvýšení (snížení) meze únavy. 

 

Obrázek 9: Varianty SMA materiálů 

Mezi velmi využívanou formu materiálu s tvarovou pamětí patří pružiny, které 

nabízejí velkou sílu v tlaku (tahu), ale za cenu nižší akční síly. Díky dvoucestnému 

paměťovému efektu nabízejí vratnou deformaci pouze okolo 1%, což v případě pružin 

bývá dostačující. 

 

Obrázek 10: SMA pružiny, T1 - teplota1, T2 - teplota2, L1 - délka 

pružiny při teplotě T1, L2 - délka pružiny při teplotě T2, P - 

celkový rozdíl délek pružin, F - výsledná síla pružiny 

Změnou vnějších podmínek dojde ke změně tvaru pružiny a následnému působení 

akční síly F,(Obrázek 10). SMA pružiny bývají často kombinovány s vratnými pružinami 

z běžných materiálů, které působí proti akční síle SMA pružiny a realizují tak návrat 

mechanizmu do původního stavu.  
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3.2.  SMA Aktuátory 

Aktuátory pracující na principu jevu tvarové paměti našly v posledních letech 

uplatnění nejen v robotice, ale také v jiných průmyslových odvětvích. Jejich obliba 

stoupá zejména díky konstrukční jednoduchosti a snadné aplikaci. Současný 

technologický trend upřednostňuje minimalizaci rozměrů, což je jednou z největších 

výhod SMA aktuátorů v porovnání s běžnými typy pohonů. Mohou být poháněny 

elektricky nebo termicky. 

Neustálý vývoj technologií ve výrobě a způsoby uplatnění SMA materiálů dávají 

možnost vzniku novým konstrukcím SMA aktuátorů, jako je např. využití polí plíšků 

(článků) z NiTi slitiny pro realizaci lineárního nebo rotačního pohybu [20], (Obrázek 11). 

 

Obrázek 11: Článkové SMA aktuátory 

 

Mezi nejčastější realizace SMA aktuátorů patří použití drátů ze slitiny s tvarovou 

pamětí. Obliba těchto typů aktuátorů je způsobena zejména jednoduchostí konstrukce, 

snadným výpočtem akční síly a výbornou dostupností daného produktu v různých 

rozměrech nebo s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi. 

Názorné příklady a popis funkce pohonu s využitím drátu s tvarovou pamětí budou 

uvedeny v následující kapitole. 
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Speciální SMA aktuátor FRANGIBOLT® (Obrázek 12) byl vyvinut americkou 

společností TiNi Aerospace za účelem bezpečného uvolňování mechanizmu ve vesmíru. 

Díky tomuto aktuátoru se zvýšila nejen bezpečnost, ale také spolehlivost celého 

mechanizmu. Princip spočívá ve fixaci dvou polovin šroubu v dutině aktuátoru a jeho 

následném uvolnění při aktivaci aktuátoru [12]. Toto netradiční řešení rychlého a 

bezobslužného uvolnění šroubů a tím také uvolnění připevněného zařízení našlo pozdější 

uplatnění také např. v podmořském průzkumu, obsluze ropných plošin, v těžařském 

průmyslu či v požární technice. 

 

Obrázek 12: SMA aktuátor FRANGIBOLT 

 

Následující SMA aktuátor sloužící jako pohon pro mikroendoskop realizoval institutu 

FEMTO-ST ve Francii [21]. SMA aktuátor je tvořen páskem NiTi slitiny o rozměrech 

9mm x 4mm a tloušťce 0,2 mm. Při průchodu el. proudu slitinou dojde k zahřátí 

materiálu a následné změně tvaru aktuátoru. V tomto případě dochází ke změně úhlu 

natočení dvou polovin aktuátoru vůči sobě o 25 stupňů (Obrázek 13). Samotný endoskop 

je tvořen spojením několika takovýchto aktuátorů. 

 

Obrázek 13: SMA aktuátor pro endoskop 
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Způsobů konstrukcí a využití SMA aktuátorů je celá řada. Jako příklady využití 

materiálů s tvarovou pamětí pro realizaci pohybu uvádím výrobky firmy TiNi Aerospace 

(Obrázek 14). 

 

Obrázek 14: SMA aktuátory firmy TiNi Aerospace 

 

Mezi největší nevýhody SMA aktuátorů patří časová náročnost chlazení, které brání 

využití tohoto typu pohonu v aplikacích, vyžadující frekvenci pohybu větší než 10Hz.  
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3.3.  Využití SMA materiálů v mechatronice 

Materiály s tvarovou pamětí nacházejí uplatnění v mechatronice zejména díky svým 

jedinečným vlastnostem. Často je lze uplatnit všude tam, kde by klasické řešení daného 

mechanizmu bylo jen stěží proveditelné. Mezi jejich největší výhody patří možnost 

realizace mechanizmu bez použití pohyblivých součástek, což má pozitivní vliv nejen na 

spolehlivost celého mechanizmu, ale také na životnost. Vzhledem k tomu, že samotný 

pohyb je uskutečněn kontrakcí materiálu, lze pomocí aplikace SMA materiálů realizovat 

požadavek na tichý chod mechanizmu.  

Konstruktéři General Motors dlouho hledali vhodné řešení problému s objemným 

víkem zavazadlového prostoru u modelu Chevrolet Corvette, kdy při jeho zavírání 

vznikal uvnitř vozidla takový přetlak, že bylo nutné vynaložit enormní sílu k jeho 

zavření. Úkolem bylo navrhnout odvětrávací otvor, který ovšem neměl být otevřený 

permanentně a současně příliš nezvýšit hmotnost vozidla. Řešením bylo použití 

mechanismu poháněného drátem s tvarovou pamětí (Obrázek 15), které přineslo nejen 

úsporu hmotnosti 0,5 kg v porovnání s použitím klasického servomotoru, ale také 

samotná konstrukce byla levnější [10]. 

 

Obrázek 15: Aplikace SMA materiálu u Chevroletu Corvetty 

 

Otevřením zadního víka začne procházet drátem ze SMA materiálu elektrický proud, 

materiál se zahřeje a následná změna rozměru SMA drátu aktivuje pákový mechanismus, 

který pootevře odvětrávací lamely. Následným uzavřením zavazadlového prostoru dojde 

k přerušení toku elektrického proudu SMA drátem a tedy k samovolnému ochlazení a 

navrácení SMA drátu do původního tvaru. 
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Velmi nápaditým způsobem jsou řešeny produkty americké firmy MIGA MOTOR. 

Jejich SMA aktuátory velikosti kreditní karty dosahují vzhledem k miniaturním 

rozměrům vynikající vlastnosti [16]. Lineární aktuátor MigaOne-15 (Obrázek 16), který 

využívá k pohybu pět SMA drátů o průměru 0,3 mm, je při vlastní váze 12,8g schopen 

uzvednout závaží o hmotnosti 2kg. Dále se tyto aktuátory mohou pochlubit nejtenčím 

designem na světě vzhledem k vlastnostem, které nabízí. Jejich tloušťka je totiž pouhých 

1,1mm. 

 

Obrázek 16: Lineární aktuátor MigaOne-15 

Vhodným využitím dvojice SMA drátů lze snadno realizovat mechanizmus 

k zamčení (odemčení) různých druhů zařízení [11]. První SMA aktuátor je připevněn k 

pákovému mechanizmu a realizuje zamčení, druhý SMA aktuátor slouží k uvolnění 

západky a následnému odemčení (Obrázek 17).  

 

 

Obrázek 17: Zamykací mechanizmus ovládaný dvojicí SMA aktuátorů 

Možnosti uplatnění SMA materiálu je celá řada a zaleží jen na nápaditosti 

konstruktérů, jak tyto jedinečné vlastnosti materiálů využijí.  
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3.4.  Využití SMA materiálu v robotice 

S originálním řešením přišli studenti Technické univerzity Darmstadt v Německu, 

kteří za použití skleněného vlákna, karbonu a dřeva sestrojili humanoidního robota [14]. 

Robot LARA (Obrázek 18), pojmenovaný podle názvu projektu (PROJECT LARA), je 

poháněn pomocí 34 SMA aktuátorů. 

 

Obrázek 18: Robot LARA 

 

Každý aktuátor je tvořen několika SMA dráty o průměru 0,1mm (Obrázek 19). Jen na 

obě nohy bylo použito 26 SMA aktuátorů, přičemž jedna noha váží pouhý 1kg. Použitím 

SMA aktuátorů získal robot vice pohybu, než kdyby byl poháněn klasickým elektrickým 

nebo pneumatickým motorem umístěným v kloubu, které jsou aplikovány u většiny 

humanoidních robotů. Díky SMA aktuátorům a lehké konstrukci robota se podařilo při 

výšce 130 cm dosáhnout váhy necelých 6,5kg 

 

Obrázek 19: SMA aktuátory u projektu LARA 
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Jednou z největších předností SMA aktuátorů je jejich miniaturizace a tak mohou 

vznikat nejrůznější projekty minirobotů. Jedním z nich je také robot RoACH: A Robotic 

Autonomous Crawling Hexapod (Obrázek 20) vyvinutý na Kalifornské univerzitě v USA. 

Za pomocí dvou SMA drátů o průměru 0,0345mm a Li-Pol baterie je schopen během 10 

minut urazit vzdálenost 21 metrů, přičemž samotný robot měří 35mm a váží pouhých 2,4 

gramů. Díky vhodnému načasování SMA aktuátorů se robot RoACH s dvěma stupni 

volnosti může pohybovat nejen dopředu a dozadu, ale dokonce i zatáčet [22]. 

 

Obrázek 20: Robot RoACH 

 

Že se nemusí vždy jednat o miniaturní roboty podobné konstrukce jako je RoACH, 

dokazuje již čtvrtá generace šestinohého robota SMABOT (Obrázek 21), vyvinutého na 

Národní Taiwanské univerzitě v Taipei [13]. S rozměry 14cm x 25cm x 6cm a váhou 290 

gramů je rozdíl ve velikosti v porovnání s předchozím příkladem opravdu veliký. Každá 

noha robota má dva stupně volnosti a je poháněná dvojicí drátů ze slitiny s tvarovou 

pamětí. 

 

 

Obrázek 21: Robot SMABOT IV. 
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V roce 1997 společnost NASA uskutečnila misi, zaměřenou na výzkum povrchu 

planety Mars. Součástí tohoto projektu byl také šestikolový servisní robot SOJOURNER 

(Obrázek 22), jehož součástí byl detektor dopadajícího prachu [7]. Princip detekování 

probíhal v porovnávání hodnot dopadajícího slunečního záření na senzor přes skleněnou 

clonu a bez clony. Otočný mechanizmus byl poháněn SMA aktuátorem, který natáčel 

sklíčko pomocí Ni-Ti drátu. 

 

Obrázek 22: Šestikolový servisní robot SOJOURNER 

 

Rozvoj a nové poznatky v této oblasti umožňují konstruktérům objevovat stále nové 

možnosti využití slitin s tvarovou pamětí. Tradičně nejaktivnějšími obory ve výzkumech 

a realizacích pilotních projektů jsou díky dostatku financí zejména vesmírný výzkum, 

zdravotnictví, vojenská technika, apod. Velmi reálně se jeví využití SMA aktuátorů pro 

konstrukci robotických ortéz, kde je nutné získat dostatečně velkou sílu při zachování 

nízké hmotnosti. 
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4. Návrh možného způsobu využití SMA materiálu v mechatronice 

Cílem vzorového projektu je nabídnout několik reálných řešení za pomocí SMA 

pohonů. Z několika variant bude pomocí hodnotové analýzy vybráno jedno konkrétní 

řešení, které bude následně podrobně zpracováno. 

Možný způsob využití SMA materiálů v mechatronice je založen na nahrazení dvou 

DC motorů u elektricky ovládaného zpětného zrcátka osobního automobilu za SMA 

aktuátor (Obrázek 23). 

 

 

Obrázek 23: El. zrcátko poháněné dvěma DC motory 

 

4.1.  Zadání vzorového projektu 

Navrhněte a realizujte výměnu stávajícího pohonu (2 DC motory) za pohon 

s využitím SMA materiálů u elektricky ovládaného zpětného zrcátka osobního 

automobilu tak, aby byly zachovány všechny jeho dosavadní vlastnosti (viz. 

Požadavkový list). 
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4.2.  Požadavkový list 

Na základě požadavkového listu (Tabulka 2) bude navržen vhodný typ pohonu pro el. 

ovládané zpětné zrcátko. 

 

Tabulka 2: Požadavkový list 

Požadavkový list 

Maximální rozměry pohonu 
[mm] 

180 x 100 x 60 

Vertikální náklon -7o / +7 o 

Horizontální náklon -7o / +7 o 

Pohon SMA aktuátor 

Řízení pohonu v klidovém stavu vozidla 

Pracovní prostředí venkovní 

Provozní teplota -30oC / +60oC 

Cena minimální 
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4.3.  Návrh variant 

Na základě požadavků a následného průzkumu v dané technologické oblasti přichází 

v úvahu tyto tři varianty: 

 Varianta A – konstrukční řešení pomocí homokinetického kloubu se dvěma 

stupni volnosti, čtyřmi SMA dráty a dvěma SMA aktuátory pro aretaci 

pohybu 

 Varianta B – konstrukční řešení pomocí kulového kloubu se třemi stupni 

volnosti, systému čtyř vodících tyčí s pružinami, čtyř SMA drátů a jedné 

SMA pružiny pro aretaci pohybu 

 Varianta C – konstrukční řešení pomocí kulového kloubu se třemi stupni 

volnosti, čtyř SMA drátů a běžné pružiny pro aretaci pohybu 

 

4.3.1.  Varianta A 

Jedná se o variantu s využitím homokinetického kloubu (Obrázek 24), který zajišťuje 

potřebné dva stupně volnosti pro vertikální a horizontální náklon zrcátka. Pohon pro 

náklon je řešen pomocí čtyř SMA drátů. Potřebnou aretaci zrcátka po nastavení zajišťuje 

dvojice SMA aktuátorů umístěných přímo na osách homokinetického kloubu. Výhodou 

tohoto řešení je jednoduchost konstrukce, rychlá aretace a spolehlivost. Nevýhodou je 

vyšší cena spojená s potřebou dvou SMA aktuátorů pro aretaci. 

 

 

Obrázek 24: Model - Varianta A 
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4.3.2.  Varianta B 

Varianta s využitím kulového kloubu pro potřebné dva stupně volnosti (Obrázek 25). 

Nadbytečný třetí stupeň volnosti (otáčení kolem centrální osy) je odebrán čtveřicí 

vodících tyčí. Pohyb pro nastavení polohy zrcátka je zajištěn čtyřmi SMA dráty. Aretaci 

proti nežádoucímu přenastavení polohy zrcátka zajišťuje pružina ze slitiny s tvarovou 

pamětí. Při průchodu el. proudu pružinou dojde ke zmenšení velikosti pružiny a tím ke 

snížení síly působící na kulový kloub pro aretaci. Po odpojení el. proudu se pružina vrátí 

do původního stavu a tím začne znovu působit potřebnou silou na kulový kloub pro 

aretaci pohybu. Výhodou tohoto řešení je přesnost polohování a rychlá aretace. 

  

 

Obrázek 25: Model - Varianta B 

 

 

4.3.3.  Varianta C 

Polohování zrcátka u této varianty zajišťuje čtveřice SMA drátů, které jsou na jedné 

straně uchyceny na základu mechanizmu a na straně druhé upevněny k tělu kulového 

kloubu (Obrázek 26). Nadbytečný třetí stupeň volnosti mechanizmu je odebrán čtveřicí 

vodících čepů upevněných po stranách skla zrcátka, jejich pohyb vymezují vodící lišty 

v zadním krytu zpětného zrcátka. Aretaci zajišťuje stlačená pružina, která působí na 

kulový kloub a vytváří tak potřebné čepové tření. Výhodou tohoto řešení je jednoduchost 

konstrukce, spolehlivost a nízká pořizovací cena. 
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Obrázek 26: Model - Varianta C 

 

4.4.  Hodnotová analýza 

Nejvhodnější řešení daného problému bude vybráno na základě výsledků hodnotové 

analýzy [9]. Pro rozhodovací problém se stanovilo 6 kritérií: 

 K1 – Předběžná cena 

 K2 – Hmotnost 

 K3 – Složitost konstrukce 

 K4 – Spolehlivost 

 K5 – Složitost montáže 

 K6 – Složitost údržby 

Stanovení vah kritérií je založeno na metodě párového srovnání (Tabulka 3) 

Tabulka 3: Stanovení vah významnosti daných kritérií 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Počet 

preferencí Pořadí 
Váha 

významnosti 

K1 
 

1 0 0 1 1 3 3 1,6 

K2 
  

0 0 1 1 2 4 1,4 

K3 
   

0 1 1 4 2 1,8 

K4 
    

1 1 5 1 2 

K5 
     

1 1 5 1,2 

K6             0 6 1 

      
celkem 15 
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Konkrétní hodnoty vah významnosti pro daná kritéria získáme odečtením hodnot 

funkční závislosti počtu preferencí a váhy významnosti [1; 2] z grafu 1. 

 

Graf 1: Váhy významnosti 

 

Hodnocení kritérií u konkrétních variant je uvedeno v Tabulce 4. 

Tabulka 4: Hodnocení variant, zdroj: [vlastní] 

Kriterium Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 3 3 5 

K2 2 3 4 

K3 3 3 4 

K4 4 3 4 

K5 4 2 3 

K6 5 3 3 

 

Hodnoty vážených indexů kritérií získáme vynásobením příslušné hodnoty kritéria a váhy 

významnosti kritéria [9]. Celkový součet vážených indexu jednotlivých variant je pak dán 

součtem všech vážených indexu kritérií (Tabulka 5, Tabulka 6, Tabulka 7) . 

Tabulka 5: Hodnocení - Varianta A 

Varianta A 
Kritérium Hodnota Váha významnosti kritéria Vážený index kritéria 

K1 3 1,6 4,8 

K2 2 1,4 2,8 

K3 3 1,8 5,4 

K4 4 2 8 

K5 4 1,2 4,8 

K6 4 1 4 

Celkový součet vážených indexů varianty A 29,8 

0 

2 

4 

0 2 4 6 

Váha významnosti 

Váha významnosti 
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Tabulka 6: Hodnocení - Varianta B 

Varianta B 

Kritérium Hodnota Váha významnosti kritéria Vážený index kritéria 

K1 3 1,6 4,8 

K2 4 1,4 5,6 

K3 3 1,8 5,4 

K4 3 2 6 

K5 2 1,2 2,4 

K6 3 1 3 

Celkový součet vážených indexů varianty B 27,2 

 

Tabulka 7: Hodnocení - Varianta C 

Varianta C 

Kritérium Hodnota Váha významnosti kritéria Vážený index kritéria 

K1 5 1,6 8 

K2 4 1,4 5,6 

K3 4 1,8 7,2 

K4 4 2 8 

K5 3 1,2 3,6 

K6 3 1 3 

Celkový součet vážených indexů varianty C 35,4 

 

4.5.  Výběr konkrétního řešení 

Na základě výsledků hodnotové analýzy byla pro řešení daného problému vybrána 

variantu C. Tato varianta získala nejvyšší ohodnocení pomocí metody vícekriteriálního 

rozhodování (Tabulka 8) a lze tedy předpokládat, že je z daných variant nejvhodnější. 

 

Tabulka 8: Srovnání výsledků hodnocení všech variant 

Pořadí Celkový součet vážených indexů Varianta 

1 35,4 C 

2 29,8 A 

3 27,2 B 
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5. Návrh vzorového projektu 

5.1.  Vlastnosti modelu 

Zvolená varianta C pro konstrukční řešení bude nejprve vymodelována v grafickém 

softwaru CREO Parametric 2.0 a následně budou softwarově vypočteny potřebné 

hodnoty.  

Model sestavy (Obrázek 27) je složen ze dvou hlavních částí. První část je základ 

sestavy, který bude pevně spjatý s konstrukcí zpětného zrcátka. Druhá část modelu je 

spojená se základem sestavy pomocí kulového kloubu a jedná se tedy o část pohyblivou 

(Obrázek 28).  

 

Obrázek 27: Model sestavy 

 

 

Obrázek 28: Pohyblivá část modelu 

 

Pro následnou analýzu působení sil a momentů v dané sestavě bude potřeba vypočíst 

hmotnost a polohu těžiště pohyblivé části vzhledem ke středu kulového kloubu (ke středu 

otáčení).  
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Hodnoty modelu (Obrázek 28) získané pomocí softwaru CREO Parametric 2.0: 

 Vzdálenost těžiště od středu otáčení;  x = 0,016484m 

 Hmotnost pohyblivé části modelu;  m = 0,105kg 

 

5.2.  Výpočet momentů 

Výsledný kroutící moment Mc potřebný k polohování zrcátka bude ovlivněn 

kroutícím momentem Mk a momentem čepového tření Mt (Obrázek 29). Ke splnění 

funkčnosti sestavy je zapotřebí, aby výsledný moment Mc byl větší než součet momentů 

Mk a Mt (5-1).  

 

Obrázek 29: Působení momentů; Mc – celkový moment, Mt – moment 

čepového tření, Mk– kroutící moment, T – těžiště, S – střed otáčení, x – 

vzdálenost těžiště od středu otáčení, g – tíhové zrychlení, a – zrychlení 

 

Celkový moment: 

              (5-1)   
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Kroutící moment modelu Mk:  

Kroutící momenty Mk je dán polohou těžiště a hmotnosti pohyblivé části vzhledem 

k poloměru otáčení (5-2-1). Síla, působící v těžišti tělesa při jízdě vozidla, je dána 

gravitačním zrychlením g, a zrychlením a, které reprezentuje otřesy a vibrace způsobené 

pohybem vozidla. Hodnota zrychlení a = 15 m.s
-2

 byla zvolena odhadem. Pro přesnější 

hodnoty zrychlení při vibracích a otřesech je nutné provést praktické zkoušky. Pokud je 

vozidlo v klidu, na těleso působí pouze gravitační zrychlení g (5-2-2).  

g = 9,81 m.s
-2

 ; a = 15 m.s
-2 

;    x = 0,016484m;  m = 0,105kg 

Kroutící moment při pohybu vozidla Mkp: 

                                   (5-2-1) 

                                             

Kroutící moment vozidla v klidu Mkk: 

                                (5-2-2) 

                                        

Moment čepového tření Mt: 

Čepové tření je smykové tření dvou těles dotýkajících se ve válcové nebo kulové 

ploše (Obrázek 30). Tělesa se vůči sobě neposouvají, ale rotují vůči sobě kolem společné 

osy. Moment čepového tření je dán poloměrem kulového kloubu r, silou F a součinitelem 

čepového tření f (5-3). 

 

Obrázek 30: Moment čepového tření 
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Moment čepového tření: 

     
 

     
             (5-3) 

Součinitel čepového tření f závisí na použitém materiálu. V našem případě se jedná a 

materiál ZEDEX 100K od společnosti Wolko-plast, s.r.o. [15 ] s koeficientem tření 

f=0,18. 

Čepové tření v kulovém kloubu u navrhovaného modelu bude zajišťovat aretaci proti 

nežádoucímu přenastavení polohy zrcátka. Proto je nutné, aby moment čepového tření Mt 

nebyl menší než kroutící moment při jízdě vozidla Mkp (5-4).  

                (5-4) 

                 

Vzhledem k podmínce (5-4) je třeba vypočíst potřebnou sílu F, která bude působit na 

plochu kulového kloubu a zajišťovat tak dostatečně velké čepové tření. Sílu F odvodíme 

ze vztahu (5-3). Poloměr kulového kloubu je 7 mm (r = 0,007m).  

     
 

     
        

        

   
 

   
              

          
        

Pro správnou funkčnost sestavy nesmí být potřebná síla F menší než 31,3N. 

Vhodným zvolením tlačné pružiny, která reprezentuje potřebnou sílu F, zajistíme 

dostatečný moment čepového tření pro aretaci soustavy. Vzhledem k únavovým 

vlastnostem pružin bude spolehlivost tlačné pružiny zajištěna bezpečnostním 

koeficientem k = 1,4. Potřebnou sílu pružina pak vypočteme ze vztahu (5-3-2). 

               (5-3-2) 

                    

 

 Z katalogu firmy FEVOS, s.r.o. [18 ] byla vybrána tlačná pružina o síle 49N. 

Parametry zvolené pružina jsou uvedeny v Tabulce 9. 
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Tabulka 9: Parametry pružiny 

Průměr drátu 1 mm 

Vnější průměr pružiny 6 mm 

Délka pružiny ve volném stavu 11 mm 

Délka pružiny ve stlačeném stavu 8,3 mm 

Síla pružiny ve stlačeném stavu 49 N 

Tuhost pružiny 17,89 N/mm 
 

 

Skutečný moment čepového tření: 

     
 

     
      

    

        
               (5-3) 

            

Výsledný moment Mc: 

               (5-1) 

                  

               

  

5.3.  Výpočet potřebné síly působení SMA drátu 

Potřebnou sílu SMA drátu vypočteme ze vztahu (5-5), kde Mc je již vypočtený 

výsledný kroutící moment a b je poloměr, na kterém daný moment působí (b = 0,016m). 

              
  

 
       (5-5) 
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5.4.  Určení potřebného průřezu SMA drátu 

Pro následující výpočty bude třeba zvolit vhodný typ SMA drátu tak, aby nejlépe 

vyhovoval požadovaným vlastnostem mechanizmu.  

Díky dostupnosti daného produktu a dostatečných informací ohledně vlastností SMA 

drátu byl pro pohon el. zpětného zrcátka vybrán drát Flexinol od společnosti Dynalloy, 

Inc. [17]. 

Maximalní napětí v tahu udávané výrobcem je 600Mpa [19]. Vzhledem 

k požadavkům na vyšší trvanlivost a spolehlivost celého zařízení budeme aplikovat max. 

dovolené napětí 400Mpa.  

Vzhledem k výsledné síle Fc a dovolenému napětí      vypočteme potřebný průměr 

drátu d (5-6) a (5-7). 

Výpočet potřebného průměru SMA drátu: 

       
  

  
       

  

     
      (5-6) 

         
    

         
 = 1,215 10

-8 
m

2 
 

    
    

 
     

   

 
       (5-7) 

      
   

 
   

             

 
              

 

Potřebný průměr drátu musí být větší než 0,124mm. Nejbližší vyšší průměr SMA 

drátů nabízené výrobcem je 0,125mm. Vzhledem k zajištění správné funkce daného 

modelu, uvažovaným možným ztrátám vlivem opotřebení a únavy materiálu byl zvolen 

SMA drát o průměru 0,15mm.  

Pro kontrolu je proveden výpočet skutečného napětí      , které nesmí přesáhnout 

hodnotu dovoleného napětí      (5-8). 

                   (5-8) 
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5.5. Výpočet potřebné délky SMA drátu 

Pro výpočet potřebné délky SMA drátu musíme nejprve vypočíst zdvih pohyblivé 

části modelu v místě uchycení drátu, který je dán rozdílem krajních poloh natočení při 

horizontálním i vertikálním pohybu. V obou případech je úhel mezi krajními polohami 

     . Vzhledem k vlastnostem kulového kloubu se jedná o pohyb bodu po kružnici. 

Potřebný zdvih z bude roven velikosti tětivy t bodem opsaného kruhového oblouku (5-9), 

(Obrázek 31). 

 

Obrázek 31: Potřebný zdvih SMA drátu 

 

Výpočet potřebného zdvihu (tětivy): 

          
 

 
      (5-9) 

   z            
  

 
 = 3,9mm 



41 

 

Následující výpočet potřebné délky SMA drátu (5-10) je založen na procentuální 

kontrakci drátu, která je rovna výše vypočtenému zdvihu z. Pro námi zvolený typ SMA 

drátu dosahuje kontrakce až 5%. Pro zvýšení životnosti drátu a vzhledem k možným 

ztrátám bude výpočet délky drátu proveden pro kontrakci 4%. 

   
 

    
       (5-10) 

        
   

    
 = 97,5mm 

Potřebná délka SMA drátu pro daný zdvih je 0,0975m. 

5.6.  Kontrola potřebného zdvihu z při natočení 

Při otáčivém pohybu kulového kloubu dochází ke změnám polohy bodu uchycení 

SMA drátů (Obrázek 32). Jelikož se jedná o otáčivý pohyb, bod opíše trajektorii po 

kružnici o poloměru b. Pokud se zrcátko nachází v nulové poloze (poloha 1), SMA drát je 

kolmý k základu zrcátka a úhel   = 0
o
. Jestliže však dojde k vychýlení zrcátka z nulové 

polohy, bude platit, že      a tudíž vzniklá odchylka SMA drátu z kolmé polohy může 

způsobit nepřesnost polohování. 

 

Obrázek 32: Vlastnosti kulového kloubu, S-střed, b-poloměr otáčení,   -úhel natočení, t-

tětiva, v-výška, 1-nulová poloha, 2-horní poloha při natočení, 3-dolní poloha při natočení, y-

délka drátu v poloze 1, y´-délka drátu v poloze 2,  - rozdíl úhlu mezi polohami 1 a 2. 
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Cílem této kontroly je zjistit, jak tato změna ovlivní vlastnosti modelu. 

Výpočet úhlu  : 

Následující výpočty vycházejí z vlastnosti kruhového oblouku. Základem je výpočet 

výšky kruhového oblouku v od tětivy (5-11).  

          
 

 
       (5-11) 

                 
  

 
            

 

S výškou v a délkou drátu y = 35mm, která je dána konstrukcí modelu, vypočteme 

pomocí Pythagorovy věty (5-12) délku odvěsny y´. 

                 (5-12) 

                    = 35,0002mm 

 

Velikost úhlu   lze nyní snadno odvodit pomoci goniometrických funkcí (5-13). 

        
 

  
           (5-13) 

                                                                  
  

       
      

 

Kontrolou byla zjištěna změna délky SMA drátu v krajní poloze 2 (Obrázek 32) o 

0,2µm a změna úhlu       . Tyto hodnoty jsou natolik malé, že je lze zanedbat. 
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5.7.  Vlastnosti použitého SMA drátu 

Pro aplikaci SMA drátu jako pohon el. ovládaného zrcátka byl použit drát od 

společnosti DYNALLOY, Inc [17]. Vlastnosti daného drátu jsou uvedeny v Tabulce 10. 

Výrobce nabízí SMA drát ve dvou různých teplotních variantách austenitické přeměny 

As (70
o
C a 90

o
C). Pro pohon zrcátka byl zvolen drát s vyšší hodnotou As (90

o
C) 

z důvodu menší časové náročnosti na ochlazeni (cca 1s.). 

 

Tabulka 10: Vlastnosti SMA drátu 

Vlastnosti SMA drátu 

Výrobce Dynalloy, Inc. 

SMA drát Flexinol 

Teplota As 90oC 

Teplota Ms 70oC 

Průměr drátu 0,15mm 

El. proud 410mA 

Délka drátu 97,5mm 

Max. napětí 600MPa 

Aplikované napětí 275MPa 

 

5.8.  Model mechanizmu 

Pro názornost je zde vyobrazen celý mechanizmus, již vložený v těle zrcátka včetně 

popisu součástí (Obrázek 33 a 34) a detail kulového kloubu (Obrázek 35). 

 

Obrázek 33: Mechanizmus zrcátka 
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Obrázek 34: Popis součástí mechanizmu 

 

 

Obrázek 35: Detail kulového kloubu 

6. Závěr 

V této práci byly stručně popsány slitiny s tvarovou pamětí, jejich základní vlastnosti 

a možnosti využití v mechatronice. 

Současně byl navržen model elektrického zpětného zrcátka osobního automobilu, 

který k pohonu polohovacího mechanizmu využívá čtyři dráty z nikl-titanové slitiny o 

průměru 0,15mm. Hlavními výhodami modelu v porovnání s klasickým řešením pohonu 

el. zrcátek jsou jednoduchost konstrukce, spolehlivost a především nízké výrobní 

náklady. 

Závěrem je ovšem nutné podotknout, že před zhotovením reálného pohonu by 

muselo být zváženo ještě mnoho aspektů, které se odvíjí od specifických vlastností 

materiálů s tvarovou pamětí.   
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